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RAPORT 
privind remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor consiliului de administratie si 

directorilor societatii in cursul anului financiar 2017
       

Comitetul  de  nominalizare  si  remunerare  din  cadrul  Consiliului  de  Administratie  al  Societatii
„Drumuri  si  Poduri  Locale  Alba  S.A.”,  constituit  prin  Hotararea  nr.  2/15.12.2016  a  Consiliului  de
Administratie, format din doamna Gaiseanu Dana,  domnul Beleiu Gheorghe Cornel si domnul Muntean
Emil  Nicolae, in conformitate cu prevederile art.  55 alin. (2) si  (3) din O.U.G. nr.  109/2011, privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare,  am procedat
la intocmirea raportului anual privind  remuneratiile si alte avantaje acordate atat administratorilor cat si
directorilor societatii pe parcursul anului financiar 2017.

Remunerarea   administratorilor  si  directorilor,  din  cadrul  Societatii  „DRUMURI  SI  PODURI
LOCALE ALBA S.A.”, in cursul anului financiar 2017 , a avut la baza urmatoarele prevederi legale si
statutare:

1.  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  109/2011  privind  guvernanta  corporativa  a
intreprinderilor publice, actualizata; 

2. Hotararea nr. 9/14.11.2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind desemnarea
membrilor  Consiliului  de  Administratie  pentru  perioada  14.11.2016  –  14.11.2020  si  stabilirea
indemnizatiilor;

3.  Deciziiile  Consiliului  de Administratie  nr.  9/25.03.2015 si  nr.  7/19.03.2015 privind numirile
pentru functia de director general si functia de director economic si stabilirea indemnizatiilor;

4. Decizia Consiliului de Administratie nr. 8/26.05.2016  privind majorarea indemnizatiei brute
lunare pentru directorii societatii;

5.  Hotararea Consiliului  de  Administratie  nr.  18/31.10.2017 privind  incetarea Contractului  de
mandat pentru directorul general al societatii, prin acordul partilor, precum si desemnarea unui nou
director general;

6. Contractul de mandat nr. 1/5377/01.11.2017 al directorului general al Societatii „Drumuri si
Poduri Locale Alba S.A.” prin care i s-a stabilit indemnizatia;

Administratorii  societatii  au  primit  pentru  activitatea  desfasurata   o  indemnizatie  fixa  lunara
plafonata in conformitate cu prevederile legale, respectiv O.U.G. nr. 109/2011 si cu Hotararea Adunarii
Generale a Actionarilor. Situatia privind indemnizatiile fixe si sumele brute platite in cursul exercitiului
financiar 2017 sunt prezentate in tabelul de mai jos:  
Calitatea in cadrul 
consiliului

Numar membri Indemnizatie fixa bruta Total sume brute platite

01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2017 –
31.12.2017

Presedinte C.A. 1 2087 25044

Membru executiv C.A. 3 1460 52560

Membru neexecutiv C.A. 1 - -
Componenta fixa acordata sub forma indemnizatiei fixe lunare pentru perioada 01.01.2017 –

31.12.2017, s-a stabilit pornind de la media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar
pentru  activitatea  desfasurata  conform  obiectului  principal  de  activitate  inregistrat  de  societate,
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respectiv ramura „Constructii” cod CAEN 4211, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior
numirii.  Conform Comunicatului  nr.  283/07.11.2016 al   Institutului  National  de Statistica,  media pe
ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru ramura „Constructii” a fost de 2087 lei,
avand ca perioada de referinta octombrie 2015 – septembrie 2016.

Pentru  a  nu  afecta  rezultatele  si  sustenabilitatea  pe  termen  mediu  si  lung  a  societatii,
componenta variabila a remuneratiei nu a fost stabilita si prin urmare nu a fost acordata. De asemenea,
membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat in cursul anului 2017 de niciun alt avantaj banesc
sau material.

Contractele incheiate intre reprezentantul desemnat in Adunarea Generala a Actionarilor si 
administratorii neexecutivi cuprind si clauzele privind: 
- durata contractului, respectiv de 4 ani incepand cu data de 14.11.2016;                                                 
- perioada de preaviz negociata, respectiv  minim 30 de zile calendaristice inainte de data de la care 
urmeaza sa se produca incetarea contractului;                                                                                           
- daunele-interese pentru revocarea fara justa cauza nu au fost cuantificate.

Directorii executivi ai Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.” au primit pentru activitatea
desfasurata in anul 2017, o indemnizatie fixa lunara plafonata in conformitate cu prevederile legale,
respectiv O.U.G. nr.109/2011, cu Decizia Consiliului de Administratie nr. 8/26.05.2016 si cu prevederile
Contractului de mandat nr. 1/5377/01.11.2017 al directorului general al Societatii „Drumuri si Poduri
Locale  Alba  S.A.”.  Situatia  privind  indemnizatiile  fixe  si  sumele  brute  platite  in  cursul  exercitiului
financiar 2017 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Functia Indemnizatie fixa bruta - 2017 Total sume brute platite

01.01.2017 -
31.10.2017 

01.11.2017 –
31.12.2017

01.01.2017 -
31.10.2017 

01.11.2017 –
31.12.2017

Director general 5700 57000 11400

Director economic 5700 68400
Indemnizatia fixa lunara primita, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, de catre directorii

Societatii  „Drumuri  si  Poduri  Locale  Alba  S.A.”,  a  fost  cea  stabilita  la  data  numirii  acestora  si  a
reprezentat  de 2,85 ori  media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura
„Constructii”, comunicat de Institutul National de Statistica. Castigul salarial mediu brut lunar din ramura
„Constructii”  pentru  perioada  februarie  2014  –  ianuarie  2015  a  fost  de  1778  lei.  Prin  decizia  nr.
8/26.05.2016, membrii Consiliului de Administratie au hotarat majorarea indemnizatiei brute lunare, de
la 5060 lei  la 5700 lei,  incepand cu data de 27.05.2016, ceea ce reprezinta de 3,2 ori   media pe
ultimele  12  luni  a  castigului  salarial  mediu  brut  lunar  pe  ramura  „Constructii”,  cu  incadrarea  in
prevederea legala.

Indemnizatia fixa lunara primita in cursul anului 2017, de catre directorii societatii, a fost unica
forma de remuneratie a acestora; nu a fost stabilita componenta variabila si nu a fost acordat niciun alt
avantaj banesc sau material acestora.

Contractele incheiate intre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie  si directorii 
executivi ai societatii cuprind si clauze privind:                                                                                           
- durata contractului, respectiv de 4 ani incepand cu data de 25.03.2015 pentru directorul general si 
19.03.2015 pentru directorul economic; 
-  durata contractului, respectiv de 4 luni incepand cu data de 01.11.2017 pentru directorul general;       
- perioada de preaviz negociata, respectiv de cel putin 30 de zile inainte de data de la care urmeaza sa 
se produca incetarea contractului;                                                                                                               
- daunele-interese pentru revocarea fara justa cauza nu au fost cuantificate.

Asa cum rezulta, din cele expuse mai sus, remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie si
a directorilor executivi ai societatii au fost stabilite si acordate cu respectarea prevederilor legale si 
statutare.
                          
                          COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

                      Gaiseanu Dana _ membru

                          Beleiu Gheorghe Cornel _ membru      

                          Muntean Emil Nicolae_ membru 
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